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Telğraf ve radyo haberleri arasında hsyretinizi mucip 
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BRtmuhurl.ri 
SıRRI SANLI 

fd , eb ne: lzmırde Birinci ' 

Kt yJ ı Sok ğ'Iuda 

(Haı ıtt Su!) M tb aııı1da 

•um ı ştır 

Get'm •eD yazı v ,, "'m ' 

klı tahşidad devam ediyor 
E 

çurıye sker sevkediyor 
cev p veril 
i t ar .. f h zır 

edi. Hududda seferi vaziyet 
vaziyette em·r bekliyor >lıcak bir havadis okuyacaksınız. Frankocu lsp nynnın ha

va nazıra yazdığı bir makalede "Fransaya gözünü uçmasını, 

lspanya işlerine fazla karışmamasını tavsiye ettikten sonra 

tehdide de geçerek Frankocular için Fransız hudutlarını 
aşmanın, birçok Fransız şehirlerini yakmanın ve dah şunu 
bunu yapmanın ço& kolay olacağını stup tutuyor. 

Budap .. şte 20 (Rndyo) - dağla rın kendilerine ait ol- nıiştir. muhabiri, bil iiriyor. Canhu..
feng tepesinin Sovyet asker

leri tarafından işgali keyfi
yetinin ikinci bı r Lukucido 

Manço id v. zıyet çok tebli duğunu ve Japonların ola- Tokyo 19 ~A .A) -Domeli 
keli bi e il almıştır. Rusya ~ası olmndığmı ka t' ı surette aj ansına göre J apon gazete · 

h d d ı b ı' f dı" rmiştı"r. leri Kore hududunda Sov-müt nd·y n u u a as eı· 

Bu yazıyı yalnız bir Fraokocu nazırın bir iddiasından ibn· 
ret kalsaydı buna "Yeni bir donkişot hayali,, der ve geçer
dik. Fakat meselenin iç yüzü a raşhnhrsa bu ~özleri söyli· 
Yenden ziyade söyletenleri dikkat oaınrana almak lazım 
gelir. Netekim daha geçenlerde Frankoyu himaye eden 
devletlerden birine meuııup bir asker ispanya harbı bizim 
silahlarımızın mükemmeliyetini göstermiştir diyecek kadar 
ileriye varmıştır. 

yetlerin tahkimat yapmakta 
sevk etmektedir. ~udapeşte 20 (Radyo) - olduklarını haber vermekte- hadisesi olmasından burada 

açık surette korku i7.har 
edilmehte dir. 

Hud .ta S< feri va:ıiy t Ru r.ya j a pooyanın veı diği dir. 
nhnmı;,-hr. Ruslar işgal e tt iği ikinci notaya cevap verrne· Tokyo 19 (A.A)- Royter 

---------------- oo•• .. ••00- ---------- --- --

işte bütün bu meydan okumafar, garip iddialar :bir kere 
daha gösteriyor ki i spanya da çarpış olar l <ı pa~yollardan 
ziyade onla11 çarpııhraolardır. 

SIRRI SANLI 

Valimiz Ge 
• 

eli, Gü lü 
iş 

. " 
Kıymetli valimiz: bny Fulı 

Gülecin turizm işlerine bü 
Yük bir dikkatle sa r ıl d ığı 
tnaliimdur. Bu cumlcden ola· 
t•k kaymakamlara verd iği ı 

şı a 
direkt iflerin semeresi görül 
meğe başla mışhr. Kazala rına 

döaenl kaymakamlar geceli 
güodüz ıü çalışmakta ve bu· 
lundukla rı kasabalarda otel:. 
Jeri lokant 1 rı ve guinola· 
rı yoluna koymaktad ırlar. 

Ödemişin Bozdcğ ve ç v· 
dar yaylasında yaz ve kış 
zamanla ı ıodn g elecek sey· 
yabların rahı.t:a rıaı temin 
e decek konfo rlu oteller ve 

Ödemişh içiod 60 o falı s i 
bir otel yı p~m lmnsı ve G öl
cük oteline p avyonlar ila ve 
e dilmesi düşünülmektedir. 
Diğer kazalarda da b 111 te-
şe bbü lere giri ş i l miş ir. Üç 
beş sene son a bu faydalı 
çalışm :\ l a nn neticesinden 
hem hüku met ve hem de 

Sonu 4üncüde 

Manevra r 900 -• 
şt·rak • 

yaresı 

Istanbul, 19 ( Hususi) -
Fransa ile aramızda imzala 
nan anlaşmanın Su ı iyede 
h u:mle getirdiğı menfi cere
yan henüz zail o1mam ışhr. 

Buzt mahafil, bu an laşma a
ltyhiode p opaganda yap
mokt dı r. Cemil Mardam 

hüku:neti ise, Türkiye·Fran· 
tıa·Suriye anlaşmasmın isa

bet ve zaruretini kabul ve 
muahede aleybta rlarile mü · 
cadele ctmekt dir . 

Şayet Suriye hükumeti, 
Hatay itilafını tanımaılaı sa, 
Fransız parlamentosu da , 
Fransa - Suriye itilafını tas · 
t ik etmiyecektir. 

ls tanbul, 19 (Hususi) -
Fransn J.lariciye Nazırı B. 
Jorj Bone, Eyliilün on üçün· 
de Ankarayı resmen ziyaret 
edecektir. Fransa Hariciye 
Nazarına, Fran ız gazeteci· 
leri iJe Franıe hariciye ne-

Londra, 19 (Radyo) - logiltere hava manevraları, beş zareti yüksek memurl rınd n 
Ağustosta başlıyacak ve iki gün !.ı'İrecekti r. Bu manevrala· bnzı zevat ve Fransanıo Su· 

..!..!,: dokuz yüz harp tayya•esi iştir k edecektir. riye fevk iade komiseri 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

iSTER GÜL iSTER AGLA • 
kir Fabrik ;alsmar i z · ş?! 

Mançuri hicret komitesi Mançuriye gelen J apon muhacirleri ile evlendirmek üzere 
t2:400) genç, dilber ve faziletli Japon kızı tcd rik edilerc;k Mançuriye g önder ilmesini hü· 
Uınete bildirmişlerdir. Hem genç, hem güzel ve ayni ıamand da f zılet ı olması ileri 

•titülen böyle kızlar ancak mumdan dökülebilir cevabı verilmiştir. 
. Bu dileği ortaya atan Mançuri hicret cemiyeti vasfta kız ist iyeceğine burada birçok iyi 
1
1 sahibi genç ve yakışıklı delikanlıları evlenmek ! İstiyorlar, t alipleri varsa cemiyetimize 
baş vursun demiş olsalardı, vaki olacak bücumd n k endileri de ürkerdi. 

Sen de ey okuyucum bu bale : 

iSTER GÜLISTER AGLA 

• 
secımı , b aşlı yor ı Do füsün 

Çocukları 
• 1 

y lôlde 
eya n Deva Ediyor 
An a aya Geliyor 

Kont dö Mar tel refakat e 
d ecektir. 

İstanbul, 19 (Hususi) -
Suriyedeki Fransız orduları 
ku 'Dnndanı g eneral Kole, 
Fransa askeri şurası azalığı· 
na tayin edilmi ştir. 

· lstanbul, 19 (Husu si) -

Hatayda seçim hareketlerine 
hararetle devam etmektedir. 
in tihabata yakında başlana-

caktır. Seçim Eylülün ilk 
haftasına kadar bitmiş ola· 
cak ve Hatay meclisi Eylü· 
lün yirmisinde i lk içtimaanı 

1 akdetmiş bulu tı acaktır. 

i giliz ral ve Kraliçes·nin 
. Paris'i Ziyafeti ri MÜTEVEFFA DOLFÜS 

Viyana 19 (Radyo) - Es
ki Şansölye Dolfüsün karısı 
ve çocuklarının Avusturya· 
dan çıkarıldığı bakkrnda 
encebi gazet,.lerinin verdik· 

. 
lstanbul (Hususi) - logiliz 

krah ve lurali rrs; Peri~te ve 
Fransanın her tarafında pek 
hararetli bir surette karşı
Jnıımışlarcır. l\l a~ e s te kral 
Napolyonu n yatağında yatı· 
rıld • , M;ı j este kraliçe de, Ma· 
ri Aotuvanetiu karyolasına 

misafir edildi. Paris şenlik 
yapmaktadır. Dün gece Ma
jesteler şerefine Elize sara
yında muhteşem bir ziyafet 
veril dl. 

Paris (Radyo) - lngiliz 
kral ve kraliçesinin Parisi 
ziyareti ba5ebile koca şehir 
yerinden oynamış, bütUn 
gençlik, mektepliler, teşek-

küller ve halk krah görül· 
medik bir hararet ve sevinç 
içinde karşıladıklarından Ma
cesteler pek mabzuz olmuş· 
lardır. Majestelerin Parise 
gelmelerini görmek üzere 
etraftan ve ecnebi memle
ketlerden ve gazetecilerden 
Pariıe akın yapanların mık
tarı pek çıktur. Bütün Pa· 

..... , ..... 

leri haber doqru değildir. 

Madam Dolfücı ve çocukla
rının memleketten avralma· 
ları şimdilik mev:ıuubahis 
değild ir. 

•• 
Ahmet Emin 
mahkum oldu 

lstaobul 19 (Hu•u!!i)-Be· 
lediye otobü işl erinde rol 
oynadığı ı ddiasiyle Sahur Sa· 
mi baklunda neşriyat yapan 
(Tan) gazetesi sabi Ahmet 
Emin aleyhine açılan dava 
neticelenmiştir. Tan gazetesi . 
Başmuharriri, üç ay hepse 
mahkum olmuş, mabkiimiyeti 
tecil edilmiştir. 

ris evleri, resmi müesseseler, 
lokantalar, oteller ve sokak· 

Jar lngiliz bayraklarile dona· 
tılmıştır. Her taraftan horra 
sesleri ufukları doltJ.urmuştur • 

.......... E.'.itCtmm .... ~----mat 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ---------.... 
Yerinde bir dilek 

Aldığımız birçok imzalı m~ktubu aynen yazıyoruz: 
11Her sene Yamanlar kampına biz öğretmenlerin nısıf 

ücretle kabulü muamelesi yapılıyordu. Bu yıl baş vurduk, 
tam ücret isteniyor. Birçok öğretmen arkadaşların bu tifa 
ve deva yurduna şiddetle ihtiyaçları vardır. Verem müca
dele cemiyetinden bir Jütüf mahsus olmak üzere biz öğret
menlerin gene eski yıllarda olduğu ıibi nısıf ücretle kampa 
kabul edilmemizi rica ederiz ,, 

Halkın Sesi: 
Yurt ve ulus içirı canlarını feda eden ve yorulan sayın 

öğretmenlerimizin hu dileklerini verem mücadele cemiyeti· 
nin değerli heyetinin kabul edeceğini kuvvetle umuyoruz. 
Malum olduğu Ü1.ere dünyanıo her tarafında her müessese 
öğretmenlerine kolaylık ve yardım gösterir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



R&•» El.Hm!E:ll!IBSl!iırBDER • E?ilt ı· . ·ı DÜNYADA 
IY ASET VE ADAL Tİ i E! Doktorun Nasıhatlerı NELER 

Türk llünyasının En Yüce Hakan2._ ~ Yarım Başağ-rısı QLUYO ? 
~ırn:rr~~L!CJI va~;';;':'n:ı::t;:ıen vak~iı; D nizd n adam kurtar

ıı Ay 1 T v E KAH R l M AN L 1KLAR1 1 ~:::~~~"bu~::t:.~.,,:;i~ dığı için mahkılm 
Yazan: H. Türkelıull yeti ruhiyenin tezayüdü ve edilen adam 

- 77 - EB~E bazı hissi ve ruhi tagayyür· Amerikalının biri, sahilde 

1• b.. .. k u· d. t f e- lerden ibarettir. dolaşırken, gölde bir ada· z1;1e 1 UYU ID IS 0 S Yarımbaşağrısı kadınlarda mın çırpınmakta, sağa sola 

rl·ne hazırlanıyordu daha çok görülür. Şakik lı yalpa vurmakta olduğunu 
görmüş, ve soyunmadan su· 

kadınlar ekseriya canlı, faz· 
e yalvarıyordu: 

.... Ey yüce fazilntli, ulu 
~a, size milyonlarca şük· 
ıl• fakat cür'etimi bağııla· 

hepimizi hayrette bıra· 
ve bizi meraktan çatla
bir hareketiniz var, Ke
ve Latif buyurun buraya 

tim, bin şükürler olsun ulu 
tanrime bana bu akibeti 
göstermedi. 

la mütenebbih ve zekidir. ya atlıy rak, adamı kurtar· 
mak istemiş ... 

r zahmet buyurd~ouz 
kendi elinizle bu alçağın 
yı ıezasını verdiniz, son· 

önce ışıkları söndiir 
et, burada yolunuza can

ı seve, seve feda ede· 
ıadık kullarınız varken 

efendimiz bizzat bu işi 
"nize aldınız. 

okakları yaktırttınız, ölü· 
yi1z6ne baktıktan sonra 

rabbi şllküı bana bu fe· 
ti göstermedin,, buyur
uz, seccade getirttiniz, 
ea secdei şükrana ka· 
dıaız bunun sebebini an· 

ilirmiyiz büyük bakını-

Gazneli Mahmut, 
z tebessüm etti, ıu ce· 
ı verdi: 
Oğul, dedi. Sen bana 

hain ve ırz düşmanı al
a evine tecavüzllnü ha
verdiğin gün çok- müte
olmuştum. 

lnkü oğlumun geceleri 
aba karıı döndüğünü öğ· 

ittim. 
kadar takip ettirdiğim 

e bir tilrlü izini keşfet
emiı ve kendisinden şüp
nmiıtim. 
ene bu gece oğlum ye· 
e yoktu, ben de kendi

cürmümeşhut halinde 
lamak ve cezasını ken· 

elimle vermek için yaka· 
bıraktırmıştım. 
nan için bu işi üzerime 

m, buraya kendim gel-

Demiştir. 

Sultan Mahmut Gaznevi, 
bütün hazırlıklarını sooa er· 
dirdi. 

istediği gibi bir ordu ye· 
tiştirdi. 

Yaptığı propağandalar ne· 
ticesi olarak askerler arasın
da çok büyük bir şevk ve 
şadı vardı .. En kuvvetli ka· 
hrlar ve beygirler orduya 
alındı. 

Kıtaların techizatı mükem· 
meldi. Hükumetten başka 
bütün zenginler de keseleri· 

nin ağızlarını açtılar. Hindis· 
tan sderi büyük bir ideal 
olarak kabul edilmişti. 

1001 senesinin eylül ayın· 
da ülkenin her tarafınc ta
tarlar çıkarıldı, fermanlar 

yazıldı, her köy, nahiye ve 
kasabalarda davullar çalın· 

mağa ve hakanın fermanı 
okunmağa başladı, halk be

şer, onar, yüzer toplanıyor, 

Gaznenin iki saat yakınında 

kurulan umumi karargaha 
koşuyordu. 

Bu umumi seferberlik ey· 
lülün sonuna kadar sürdü. 

Muazzam bir kuvvet birikti 
Gazneli Mııhmut han için 
ipekli bir çadır kuruldu. 

( Arkası var) 

Kara koç 
Ilıcaları 
Tabiatın şifa kaynağı et

rafın yeşilliği ve güzel man· 
zarasile meşhur Seferihisar n 
Karakoç ılıcaları açılmıştır 

müzmin romatizma ve siyatik 
ace düıündüm, ışık için- böbrek karaciğer ve sinir 

oilamla karşı karşıya hastalıklarına karşı bir şifa 
nce belki babalık hissiJe kaynağıdır. 
disini öldüremiyeceğimi Muhterem mısafirler yed-
tlndilm, mumların söndü· lerinde nüfus kağıtlarını bu· 
esini emrettim, sonra luudurm ları şarttır. Otobüs· 

lnü. görünce kendi oğlu· ler biri ci kordonda 12 nu· 
olmadığını anlayınca maralı garajdan haraket 

derece sevindim ve tan- eder. 

a ıiikiır ettim. •••••• .. •• .. ••• •••••• .. ••" 
D o gilndenberi çok ı DOKTOR ı 

Bunların bazıları ayni za · 
manda sar' dan da muzta • 
riodir. Yahud evvelce s r'a· 
hdır da bilahare sar'a yeri· 
ne fakika kaim olmuştur. 
Kay devirleri, Asthma rö 
beti yahud spozmofilia şaki· 
kalarda tabii insanlara naza· 
r n daha fazladır. Şakikala-

rın ailesi efradında yahud 
ecdadıudc, akrabasında bu 
gibi haller umumiyetle var· 
dır. Nöbetler çocuklukta 

başlar, orta yaştan sonra, 
ellisinden evvel kesilir. Nö· 
bet ekseriya h sta sabahle· 

yin uyanırken baş gösterir. 
Akli ve cism ni yorgunluk· 
lar, mide ve miai teşevvüı· 

ler getirir. Nöbetlerin kes· 
reti iki günde bir olur, ba· 
zan da birkaç ay ara ile 
gelir. 

Yorgunluk başlıca sebep· 
tir. Nöbeti bir anda kesmek 
için Luminal almalıdır. As· 
pirin de yardımcı ilaçl r· 
dandır. 

Çaylak 
Kemeraltında 

Birinci Kordonda bulunan 
lokantamı bu defa Kemeral· 
tıuda memurin kooperatıfi · 
nin tabliye ettigi binaya 
nakl~ttim. 

Eski Süleyman, bugünkü 

İZMİR LOKANTACISI 
M. Çaylak 

GM~~~~~~~~o~~~~'1"11 

Maııisa oteli 
1\1.üsteciri Salih Zorer 
l{eçecilerde Lale sine

ması kar~ısında 
Her yere yakın ve biiyük 

bir bahçe içinde havad r bir 
köşktür. 

Temizlik yeni konfor, sı· 
cok ve soğuk banyolar ol
duğu gibi sivrisinek ve tahta 
kurusundan eser yoktur. Bi· 
rinci yatak elli, ikinci kırk, 
üçüncü 25 kuruştur. Bir de
fa tecrübe ediniz. 

Nevyork mahkemesi, bu 
fedaidir Amcrikahyı sarhoş· 
luk suçiyle üç ay hapse 
mahlifım etmiştir. Meğer, A~ 
merikalı çakır keyif olarak 
sahilde dol şu ken, gölde 
kendi hayalini görür gibi ol· 
muş, ve bir adam boğulu· 

yor z nnile de suya apla· 
mış ... 

l\iilletler cen1i yetinden 
avrılan 13 üncü millet 

J • 

Venezuella bükümeti Mil· 
Jetler Cemiyetine azalıktan 
istifa edeceğini telğrafJa bil-
dirmiştir. lngiliz gazeteleri 
bu suretle Cemiyetten ayra
lanların 13 üucüsü olan Ve· 
nczuellayı başka ülkelerin 
de takip edeceğini tahmin 
etmektedirler. 

Fransız Terzileri yeni 
mode1Jer çıkardılar 
Fransız terzileri lngiltere 

kral ve kraliçesinin Fransa· 
ya gelmeleri müoasebetile 
yeni elb.se modelleri çıkar

mışlardır. Bu modellere Tay· 
miş, Londra, gibi . isimler 
vermişlerdir. 

Böyle isimlerle ortaya çı· 
karılan kadın elbiselerinin 
çok güzel olduklarını söylü
yorlar. 

Veresiye Ve 
Taksıtle 

Bol Ve Zengin 
Hediyelik li şya 

Motosıklet, gramofon ma
kineleri, en fenni ve her çe· 
şid çocuk oyuncakları vanti· 
latörler lüks lambaları, el ve 
cep çantaları, traş levazımı, 

kampana marka )istik pabuç 
ları, şişe porselon, alamiyom, 
ve mutbah eşyaları, karar
maz çat~l kaşıklar, sizi şa· 
şırtacak bin bir çeşid eşya 

ucuz ve yeni açılan Keme· 
raltı caddesi Sıhhat eczanesi 

karşısı YEKTA ~RCIL'IN 
ISTANBUL PAZARIN-
DA BULACAGINIZ . 

Yektanın çam kokulu ko· 
lonya ve esanslarını arayınız. 

ap çekiyordum, eğer şu ı ı 
•mdaki_ aın oğlumun ce· ı Salih Son d i Sefalı, Gıdalı ve Şif alı 
olıaydı derhal kendimi- ! C'ld S "h . h t • Neden herk~s pek çok yıllardan beri 

öldllrecektim, ben adıle- • 
1 

' aç ve ıu revı as a· • (K b d d y••k 1) 
tecellisi için bu kadar ı . 1_ıkıar ıniıt hassısı ı a a ayı, Ko on v u se 
atarken oğlumun böyle ı lkıncı Beyler sokak No. Sl ı rakılarını tercih ediyor. Çfüıkü yapılışında usta, ve tecrübeli 
• bir rezalet yapmasına ı Her gün öğleden sonra ı bir el en sıhhi iptidai maddeleri en mahir bir şekilde isti· 
·ı tahammül ademiyecek- ı Telefon: 3315 ı mal etmekte ve zevk ve sefa için içilen bu mü tesna rakı-

............ .............. 1 • d b' d b. d b. . f h 1 
***********ı**:lc:lc**** ***)( v:~:~:~:i~~an a ır gı a, ır cva ve ır ~· a assa arını 

Elr 1-..amra Te215e7f3on : :,*:Jc.*1t.-:1::1t. * **~: *~ * n n ;: TA y y A R E sineması TE~~~~N 
ldaresiaee Mılli Kütüpane Sineması 

~----
BUGÜN 2 nefis film birden 

Mahkômlar kalesi 
Fransızca ıözlü: Baş rollerde ANNA BELLA 

Sarato2a 
Baı rollerde: CLARK GOBLE - JEAN HARLOV 

,. tc 
)f tC BUGÜN iki müstesna film birden 

• = ~ 1 - Ati a Kaçakçıları 
Mı +c Kudretli artist HANS ALBER tarafından temsil edildi 

U 2 - Madmazel Do lor •• •• ,. f< 
~ ~-----------------------------------

BirMUtekaid Subayımızın Hatıraları: 

Çakırcalı 
E F E'nin 

Hakiki Maceraları 
-19 -

Bu evi sıkı bir surette arama
adn hiç bir yere kımıldamam 

Biraz sonra gene evvelki - Alt kattaki odaları ara• 
papazla başka bir papaz bir- dınız mı ? 
leşmiş geldiler. ikisi birden : "Hayır,, dediler. Tiz ora-

- Kaymakam bey mutlak yıda iyice arayın, bodrum 
gelmeni istiyorlar. katı varsa orasınıda bırak· 

Dediler. Gene şu cevabı mayın dadim. Neferler yirmi 

verdim : dakika ıçinde döndüler, elle· 
- Benim vazifem burada· rinde dört gra tiifeği birçok 

dır, bir yere ayrılamam, siz kurşun olduğu halde yanıma 
L:aymakam beye tekrar söy· geldiler : 
leyin inzibatla alakadarsa _ Bodrum katında bir 
buraya gelsin, vaziyeti yakın- kör kuyuda muşamma içinde 
dan tetkik etsin. sarılı 27 denk tütün de var· 

Nihayet Şakir bey yanında d 
ır. 

üç papazla bulunduğum eve 
geldi. O gece kasabanın 
papazları ittifak etmişler ve 
bu Yuaaolıyı elimden kur· 
tarmak ıçin ne lazımsa yap· 
mağa karar vermişler. 

Kaymakam Şakir bey : 
- Kumandan bey, dedi. 

Burası Yunanlı evidir, vazi· 
yet naziktir. 

Ben cevap verdim : 
- Bu ev sıkı bir surette 

aranmadan buradan hiç bir 
yere kımıldayamam, bütün 
mes'uliyet benim .olsun. 

Papazlar ev sahibinin ya· 
nına gittile, teslimd~n başka 
çare olmadığını anlatmuı ol· 
malıdır ki Yunanlı Yorgi 
aşağıya indi ve kaymakam 
beyin yanına doğru ilerledi. 
Hemen neferlere şu • emri 
verdim: 

- BağlaylD ıu adamın 

ellerini. 

Üç jandarma Y orginia 
üzerine çullandı, sımsıkı elle
rini bağladılar. Ne kayma· 
kam ve ne de papazlar bu 
hal karşı~nnda ellerini oğuş· 
turmadan başka birşey ya· 
pamadılar. Sonra herife 
döndüm: 

- Nerede o yukarıdan 
uzattığın ve yemin ettiğin 

tüfenk, çabuk söyle nerede 
ise alayım. 

Dedim. Y orgi yalvarırca • 
sına : 

- Tüfenk değildi, bas· 
tondu. 

Dedi. Ben gene kimseyi 
dinlemeden neferlere evin 
sıkı bir surette aranmasına 

emir verdim. Yukarıları tak 
taraş edildi, tavan arasına 

saklanan diğer .kaçakcılarda 
ele ge~irildi, fakat tüfek bu
ıunamadı. Meyyus olmuştum. 
Neferlere sordum : 

Dediler. Ev sahibinin ren· 
gi sarardı, kopçaları koyver· 
di. Papazların hayretten ağız 

)arı açık kaldı, sakallarını 
karıştırmağa başladılar. Kay· 
makam Ş~kir beyin yüzii 

güldü, hemen yanı~a koıtu, 
alnımdan öperek : 

- Yaşa yüzbaşım, 

biz de kaldı. 
zafer 

Dedi. lki araba getirttim, 
çuvalları doldurttmu, kapının 
önündeki kalabalığı kuvvei 

cebriye ile ldağıttırdım, jın· 
darmalan ikişer, ikişer ayır· 
dım, beşer adım fuıla ile 
ve eller tetikte olduiu halde 

hükumet konağına doğ u 
yollandık. Yunanlı Y orgide 
yanımda bağlı olarak yü Ü· 

yordu, sonradan yapılan tet
kik neticesinde bu adamıa 
çefe reisi olduğu anlatıldı. 

Eğer ben bu eve Yunanlı· 
dır diye, kapitilaıyon vardır 
diye girmeye ve kaymakamın 
telaşına baksaydım bu zafe· 

ri elde edemiyecektim. Erteıi 
günü reji idaresi tarafından 
onbeş altın mükifatla taltif 
edildim, neferlerde birer altın 
aldılar. 

(Arkası var) 
• -·· İşine S11dık 
Kapıcı 

Pa .. is k201 c1larının ç1kar· 
makta oldukları bir mecmu
ada g ·ip bir habere ten· 
düf edilmiştir. Madam Lin· 
get isimli bir kadın 18 ya· 
şında kapıcılığa başlamııtır. 
Ve o zamandan beri 57 H· 

ne geçtiği halde kabıcılık 
ettiği aparhmında kendisi· 
ne ayrılan daireden bir g&n 
bile dışarıya çıkmamııbr. 



Mizah 

Sayfası· 

Sana! 
Şair bir kuldu sana, 
Gönül vuruldu sana ... 
O atan saat değil, 
Kalbim kuruldu sana! 

Boynum bükük: Me... dedım, 
Kuzuyum: Mee .. mee .. dedim! 
Sonra biraz düşündüm : 
Bu seyda neme? dedim. 

Kız, ince kız, güzel kız, 
Ne o!ur bana gel gıı; 
n~niz rengi lgöılerle, 
Bak ta içimi del kız! 

•• 
Okonomi diye 

Salamon, Levinin 
girdi : 

odasına 

- Bana on lira ver Levi. 
- Salamon gene kumar 

oynıyacaksın galiba? 
- Hayır, çok lazım. 

Gezmeğe mi gidecek-
sin. 

Hayır çok lazım. 

- Peki vereyim, oo lira 
veririm, oa beş li ra borcun 
olur. 

S lamon on lirayı aldı. 
Tam kapıdan çıkacağı sıra
da Levi seslendi : 

- Salomon ökonomi za· 
manındayız, bana on lirayı 
geri ver de yanlız beş lira 
borcun kalsın ! 

Ten bel 
Sayılı tenbeilerdendi. O· 

dasından dışarı ayak bas· 
mazdı. 

- Yahu, dedi bu köşede 
otura totura gebereceksin, 
biç değilse biraz çık dolaş. 

- N -- reye gideyim? 
- Nab, karşıda arsa var, 

şöyle bır gidip gel. 
- Peki. 
Ertesi gün geldi ve sor· 

du: 
- Çıkhn mı? 
- Hayır. 
- Neden? 
- Arasanın enine mi, yok-

ıa boyuna mı gidip gelece· 
ğimi söylemedin ki. .• 

• 
l 

Keten gömlek tendedir, 
Ta ' h hay 1 b ndedir,S 
Cennetten huri çıksa 
Gene gönlüm sendedir. 

Entari i benden yar, 
Beni koyup giden yar, 
Evvel böyl değildin, 
Sana bir öğreten var. 

Aslım Tekirdağhdı r, 
Başım yere b ğ lı d ır , 

Çözme dok to r cevre mi, 
Yar eli e bağlığır. 

Kaleden indi dıler , 

Kır nta bind i rdıler, 
Üç günlük güvey idim, 
Yemene gönderd iler. 

Bu dağlar ah bu dağlar, 
Başbaşa vermiş fi ğlar, 

Yarim küsmüş gid iyor, 
Kıymayın eşe dağlar. --

Ra evu 
- Dün g eldiniz: "Diş · 

ç"mle ra nde vum var, müsa· 
ade ederseniz gideceğim,, 
dediniz. 

- Evet efendim. 
- Sizi k ahve de tavla oy· 

narken gördüm. 
- Evet bayım. 
- Hani di.,çinize rande· 

vunuz vardı ? 
- Evet bayım, tavlayı 

dişçimle oynuyordum. Kah
vede randevumuz vardı. 

Bir Şey mi? 
Bernar Şav, Fransayı zi· 

yaretiade, Sorbonda Parise 
dair bir konferans verdi. 

Konferanstan sonra biri : 
- Yirmi dört saat otur

duğunuz bir şehir hakkında 
nasıl muhakeme yürütebili
yorsunuz? dedi. 

Şav güldü: 
- Bu bir şey mi? ben 

dört günde öyle piyesler 
yazdım, ki bütün beşeriyet 
h.ıkkında muhakeme yürüt· 
tüm! 

( H.ılt:ın S..t ) 

llll~~~ı PEŞiN v_e T.AKSlTI..JE her 

1 B~SIKLET 

) ı · Ş:o?.ak !?.~!a~s~d~! 
tılmaktadır. Rekla.ııa kap ıl 

Jr::t:ııııı.~~::c:aı.-::=:::::_w~~ madao Torna ks motosiklet· 

• 

ve 

ül ü iıe Türküler 
--· ı lerioi ve m ğazamızda mevcud _.==-..:::::..-------. 

her. marka bisikletleri görmeden ve fıat öğ r cnmed 
iyen başka · yerden bisiklet, motosiklet almayınız. 

dele Derdim var dağlar gibi, 
E ridim yağlar gibi; 
Sarardı gül benzim,! 
Bozulmuş bağlar gibi •• 

~1. AL , ~1 ŞE, OCAK 

G ece, karışılıklı koltuklara 
gömülmüştük 

Başdurak Kemeralh Cd. Emirler çarşısı karşı 
Numara 61 Telefon No. 4079 

Etrafta çıt yoktu. Arka· 
daşım memnundu : 

~~ ma l..S C!J&Ea sm~~ • • r!l sa 

- G ürültü ile mücadele 
nio iyilikl ·ri meydana çıkı 
yor ..rtık, dedi Bir kaç za 
man e"vel olt;aydı , satıcı 
s eslerindt:!o rahd konuşa· 

mazdık. Halbuki bak, artı k 
ra hatı z. Haydi yatalım .• 
Yattık .. 
Ne k dar zam n geçti 

b' lmi o um. Tız , o cı bir dü · 
c ük SPsile uyandım. .. Bu 

Dut ağacı değildim, 
Yel vurdukça eğildim; 

Eği l eğ ı l öpeyim, 
Ben yabancı değilim .. 

Mendilimde kara var, 
Yilr ğimde yara var: 
Ne ben ödüm kurtu ldum, 
~e bu derde çare var!. 

Çocuk Babalarına 
l\iujde 

Rekabet 
Rekabet 

Rekabet 
" Liraya 
isiklet düdüğü ba şk a bir d üdük 

dana takip dti. 
Meğer bay poli~ ketenhel· 

"a c ıyı sustu rru k için düdük 
çalıyormuş! 

merhum kayın p ederinden 
kalan ms.d ve mülk pazara 
çıkmıştı. Saip bey, her şeyi 
satıyordu. 

Biri dedi ki: 
- Zengin evlere gi r menin 

1 baş a başka yoHarı vardır. 

Ş a YO Mesela maymuncuk vasıtasi · 

Almaoy dan yeni getirtmiş olduğum ve lzm~r piy 
d a 45 hraya aatılan bisikletleri rekabet dolııyısıle ~O 
satışa başladım. Sınıfını geçmiş çocuklarınızı sevıo 
için vereceğioiz en kıymetli bedıye yavrulnrmızın mal 
mak istedikleri bisikleltır. 

Ticarethanemize uğramadan başka ticarethanelerd 
mamalarını sayın müşterilerime tavsiye ederim. Sa "p bey, z gin bir aile- le ka pıdan · girildiği gibi ni · 

nin kızı ı le evl enmişti. A tık kah vasıtasile de gelir. 
0000 ooooooooooooooocoooooooooooouooooooooooooocıoooooo 

Adres : İzmir Kemeraltı karakolu karşısında 

ı·yat sahipl rinin ve k · m-
şöferleri in nazarıdikatına 

Asım Başakın. 
=::u:=x::::=~:J:::ıs~ 

En Büyük Hüner 
Rakoru Kırnıakt1r 

Vilayet Makamından : Hayatı ucuzlatmak inkıla -
VıJôyet şoseler i üzerinde seyrüsefer eden yük kamyonla· hında ön a ak olmak ve re· 

rının istibaphatlerinden fa2la yük tahmil e~melerinden şöse· koru kırmak için Bay Abbas 
lerin vaktından evvel harabiyetioe ve bu uğurda sarf olu· Azer 3 - 5 liraya aldığınız 
nan tamirat ve inşaat paralarının heba olmasına sebebiyet Panıma ipek yazlık Bayan 

şapkalarını son model ve hat· 
verdiği anlaşılmış bulunmaktadır. Bu halin önüne geçmek 

ti müşterinin arzu ettiği baş· 
ve yolları vaktinden evvel tahripten vikaye etmek üzere ka modelleri 150 kuruşa sat-
vilayet u mumi meclisine niyabeten vilayet daimi encümfnin· maktadır. Ben bu fiyeti ve 
ce alınan 31 - 3 - 938 tarih ve 357 sayılı karara tevfikan: şapkaları gördüğüm için ba-

l Kamyon sahip ve şöferleri 15 - Eylul - 938 tarihine yanları ve Bayları menfaatları 
kadı:ı r lzmir belediyesi makine mühendisliğine müracaat için ucuzluk rekorunu kıra n 
edip kamyonlarmın fabrika tonajmı tayin ve tasdik ettire· Abbas Azer Üniversal Şapka 
cekler, bu tonajı göste rir mezkur mühendislikçe mühürlü Mağıasını görmelerini tavsiye 
küçük levh lan şöfer mahallinin dış siperine hariçten ko· ederim. 

-

layhkla görülebilir şekilde çivi ile tesblt eyliyeceklerdir. Adres: Balcılarda 191 No. 
·~~ ~~~~~·~~~~~~~~~~~~ (kamyonlarda azami yük hiç bir suretle üç tonu tecavüz ~~..:,..:,.:,,,;.+•-=-~·~~~~~~~~~· 

edemiyecektir.) ~ 
2 - o Tarihe kadar tonaj levhasını tesbit ettirmeyen m Elbise ve Manto 

veya bu levhada yazılı tonajdan fazla hamule taşıdığı ala· ~~ 
kalı zabıta memurları ve nafi• yol çavuşları tarafından tu· ,:1 Meraklılarına MOldı 
tulacak zabıt varakalarile lahakknk eden kamyon şöförleri [•]Zabitan, Baylar ve B~ı vanJar 
ve mal sahiplerinden müştHeken gayri kabili temyiz olmak [+] • 
üzere (25) lira para cezası alınacaktır. [+)En müşkülpesent müşterileri memnun 

Keyfiyet nakliyat sahiblerile kamyon şöförlednin ehem· Weden bu firmayı unutma )'lOJZ 
miyetle nazarı dikkatına arz olunur. (2486) [+] Tüccar terzi (Türkpazarı lbrabim 

14 - 20 • 26 - 2 [+] Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeşidler. Terzi 
~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• • hanemızde b y ve bayanbr i~n son moda zarif ve ıı 1 

.... 
- , İ ~~ manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan v 

taraa • Dr. FA H R J Ş J K >f-ga~~ ,:, ııvil elbise= ve kaputları imal edilir. m lzmir Memleket Hastanesi Rontkeo Müt . l l A • Muamelem peşin ve taksitledir. 
E!J RONTKEN VE G ff, Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrilbe kifidi 

s. Ferid 
ECZACIBAŞI 

KUVVET Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 

Gençlik 
Bahşeder 

• 
esı Merkez depo: Şifa Ecza 

------------------...;;..---------~--------------"-'"!'~ 
Peşin ve Taksit ile 

En şık, en sağlam ve en ucuz elbise 
diken Kavaflar çarşısında (35) No da 

TER Z i 

Kazım Şangüder 
Avrupanın en büyük terzi sanayi mek
tebinden diplomalı olduğu gibi Avru· 
pa ve Amerikada en çok rağbet ka · 
1aaaa IDİYertal ıiıtemiai takib eder. 

ıek • 1
.k edavı•t - , l • ~~iDiKKA T : Yeni l\1ağaza Odunpazarı No. ı 

. . 1 ır m r!ı ·rELEFON: 3276 
Ikıncı Beyler Sokak No. 29 1 t:.Ll::FON: 2542 E "82"'~~828%2~ 

r2ir:tN~,m~rc~,..,BmE~: • ttE~Rm~mamaa@l~ 

sm ıl Hakkı 
Pusmaz 

öıço ·Yapımevi 
Baskül, Kantar, ~fa
sa Terazisi yeni ve 
her nevi tamirat ka
bul edilir. 

Eski kasabJtır kolancılar 
numara 27 

Telefon 
2746 

•--ıas;-ıs...-&Bml-W ~----rn1rm-•• 

1 o;:D·o;;.;ı;b·Ali 1 
1 KAMÇIO\;LU 

1 1 Ciıt ve Tenasül hastalıkları ve 
elektrik tedavisi 1 

lzmir - Birinci beyler Sokajı No. : 55 Telefon : 3479 
.. .. .a ........... 

Yalnız Türkiyode değil bütnn Balkan 
memleketlerinde, Iranda, Arabiıtanda ve 
Fransa ile Ingilterede en çok tutulmuş 

revaç bulmuş meşhur ( ARTI ) markalı 
ALMAN kumaş boyalarını diğer boyalara 
herhalde tercihan alınız. Çünkü: 

A t • boyası ile boyanan kumaı hiç r 1 solmaz. 

A t • boyası ile boyanan r l kumaş terlediğiniz-
de çamaşırlarınızı boyamaz. 

A t • boyaH; 400 gram 
r 1 sikletinde yün, ipek 

iplik, keten, floş ve karışık 
her cinı kumaşı emniyetle ve 
kolayca boyar. 

Fiati 15 kuruş 
Toptancılara mühim iskonto 
yapılır. 

Telefon 
( 388~ ) 



rvaeonlar 
1 lrmir Fuarı dolayisile ya
aklı vagonlar şirketi lzmir
~e bir şube açmağa karar 

~=~~m 
Pavyonu 
: Tepecikte sari hastalıklar 
.hastanesine eklenen verem 
~avyonu bu sene ikmal edi
Jecektir. Bu pavyonun ikmal 
inşaat. 14978 lira üzerinden 
~ksiltmeye çıkarılmıştır. Pav
ı 
1onun açılması töreni Cum-
~uriyet bayramında yapıla
caktır. 

Bir yara ama 
Bir alacak işinden dolayi 

evvelki akşam saat l 9 da 
ffilkilikte lsmail adında biri 
5üleymaoın üzerine: yürüye
fek tornavida ile birkaç ye
'1inden ağırca yaralamıştır. 

, Sarhoşluk 
, Fazlaca sarhoş olan şoför 
Reşat eşi bayan Zehrayı döv
müş ve yakalanmıştlr. 

Buz fiatleri ne
!den Deiişiyor 
t Sıcaklar ziyadeleotikce buz 
fiatleride değişmektedir. Söy

f lendiğine göre fabrika boz· 
4 culara ucuz para ile buz 

ısverdiği halde buz fiatleri 
üstünde oynamanın doğru 
olamıyacağını sanır. Halkı

' mızın menfeati namına bu 
: ~ ite belediyemizin el koyma

ıını rica ederiz. Zira birçok 
vatandaşlar bu hususta şika-

~ '1~etm:;:;· mah-

sul pek bol 
it Bu yıl yapılan tetkikler 
1 neticesi olarak Ege bölge
' 1 ıinde her çeşit mabsul pek 

• boldur. Pamuk 80bio balyayı 
bulacağı ve tütunün 28 mli-

1 yon kiloya varacağı sanıl· 
maktadır. 

~ Ceryaoa Kapı-1 ~ larak Yandı 

1 

Evlerde elektirik Jamba
larile ve eastelasyonlarile 
çoluk çocuk ve hatta büyük· 

lerin bile uğraşmamaları la· 
zımdır. Bu yüzden birçok 

kazalar çıkm•ktadır. Bu 
cümleden olarak lkiçeşme
likte yoğurtculuk yapan Ta· 

bir dükkanmdaki elektirik 
limbasile uğraşırken elini 
ceryana kaptırmış ve yanmış 
tır. Kendisi hast•haneye kal· 
darılmıştır. 

ıHalk türküleri 
derleniyor 

Halk türkülerini derlemek 
üzere Ankaradan gelen he
yet Aydından sonra Öde
mişde tetkiklerini bitirmiştir. 
Aydında ve Ödemişde, köy· 
IDlerin ağzından tesbit edi· 
Jen türküler arasında çok 
kıymetli olanları vard11. Bun
lar Ankarada devlet konser
vatuarında tetkik edilecek· 

, 

ş 
lstanbul (Hususi) - Çek hudutlarında karşılıklı Cllarak askeri tehşidat devam ctmekte-

dır. Vaziyet çok gergindir. Çekoslovakya ve Almany g zeteleri birbirine ntup tutmak-
tadırlar. 

•• 
1 or 

lstanbul (Hususi) - inhisarlar idaresinin lzmirde kuracağı büyük şarap fabrikasının yeti 
hazırlandığından yakında inşaata başlanacaktır. Bundan başka Malaty da d bir likör 
fabrikası kurulacaktır. 

20 TEMMUZ 

mleketin selameti namına ••• 
lzmirde göze çarpan ve 

göğüs kabartan hareket te· 
mizlik, imar ! 

Hükumet parti, belediye 
lzmiri bir türist ve seyyah 
şehri yapmak için uğr şıyor. 
Bu uğurda binler, yüz binler 
harcanıyar. Ve ical>ederse 
milyonlar d harcıyacaktır. 

Halbuki beri tarafta bu 
asil memleket işinin e asını 
kavramaktan mahrum d r 
görüşlü kimseler, sarfedilen 
bu emeklerin ve harcanan 
yüzbinlerin bir hamlede 

den bunl n bırakmıyor. Oto
mobil gidecektir. Vakıtları 
dardır. Bu vaziyet karşısın· 
da cebinden cüzdanını çı

karmak suretile parayı "gar· 
son efendinin,, insafına terk 
ediliyor. 

İki yatakh bir odada ya
tan bu mısafirlerin günahı 
"bir adet beşhk,, ile ödenir. 
Kulak veriyorum: Memleket 
lehine hiçte hoşa gitm:yecek 

bazı garib halindeki sözleri
yuvar hyarak uzaklaşıyoılar. 

A ka - • ur y - a ef o 
a lıyo 

Mh e 
• mahvolm sına yürümek. isti· 
l yorlar Hadise şu: ves t bir otele 

Bakıyorum, garson yaptığı 
kahramanlıktan memnun bir 
Don Kişot gibi kurulmakta. 

Berut, 20 (Radyo) - Türkiye Su iye ve Lübaan hükü:netl ri a a9111da t e lefon hattının 
açılmasına dair olan müz kereler tam bir anln'i'ma ile sona ermiş bulunduğund n 21 Tem
muz 938 perşembe günüoden itibaren Iskenderuo yolile buralarla telefon mükalemesine 
başlanacaktır. 

ist r ' n • 1 
• o • 

ı 
lstanbul (Hu usi) - Aokarada bulunmakta ol n lngiliz mali heyeti reı ı Mister Niksan, 

Türk devriminden hararetle ve takdirle bııhsettikten sonra Türkiyenin logiliz hükümeti 
nezdinde fevkalade itimat ve emniyet kazandığını ve Türklerle lngilizlerin mutekabil men
faatlerini gözeterek iş beraberliği yapmaktan memnuniyet pek çok: duyduklarını ilave 
etmiştir. 

Gayri üb • r 
• 

ıy 1 
Istanbul (Husu.i) - Gayri mübadi!lerio haklarının temizi mesine dair olan kanun res

mi gazetede intişar ettiğinden m~riyeti girmiştir. Kanunun beşinci maddesi şudur: 
"Bir sene içinde mahallin en büyük mal memurluğuna m .. raca tla mazb t veya bono· 

Jarını hazine tahvili ile değiştirmiyenlerin hakları sakıt olur. Müddetı 15 temmuz 1939 ta 
rihine kadardır.,, 
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Ziraat v 

Ziraat vekili B. Faik kur· 
doğlu yakında şehrimize ge· 
lecek ve istihsalJ mıntakala· 
rını gezecektir. 

bir kaza 
Torbalı kamyonlarıodaol6 

sayılı araba Bayındırın Arık· 
başı köyüne giderken yolda 

, 
oynıyan dokuz yaşlarında 

Süleyman oğlu Yusufa çarp· 
mış ve altına alarak ağır 

surette yaralamıştır. Soför 
Recep yakalanmış ve yavru· 
da hastahaneye yatırılmıştır. 

Çocuğa em ·
yet ~dili i ?! 1 

Değirmendereye yakın Çam 
tepede Recebin tülün tarla
sında bulunan çardakta yal
n•z başına terkedilen beş 

yaşında Ali adında bir çocuk 
kipritle çardağı 1;0teşlemiştir. 
Bırden bire •aran a vl r se· 
ı ili ve asılı bulunan tütünle i 
yakmıy, çocukla bazı eşya

lar zor kuıtanlmışhr. 

Göç 
Hükumetin1ize l{arşı 

!\iinnetta r 

a 
k ra y 

-geç· d·ni şa 

ecekle ış? 

Fransızlarla harb eaersek ilk haftad ı Fran
sanın büyük şehirleri i harab eder ve o dula
rını püskürtür üz diyeı ek n"eydan oku orlar 

Paris 20 (Radyo) - Fı n· Bordo, Tuluz, M r .iJya, Bi-
ko hükumetinin hava nazırı ertitz ve Beyonu bir bara. 
bir lspanyol gazetesinde beye çevirebıliriz, Ayni za-

neşrettiği makalesinde Leon manda Fransız demir yolla· 

Blumun başvekiUiği esnasın· rını da tahrip ederiz. Dört 
da Barselon hükumetine as• beş Fnnsız ordusunu geri 
ker göodermeğe karar ver· puskürtebiliriz ve Pirenele· 

diğuıi, fak t kendisini bun- rin yegane geçidi olan Bi-
dan Fransız er kan ıh rbiyesı dasodan F unsa ya gıre bili· 
nin vaz geçirdiğı i y2zdık- riz.,, 
tan sonra şöyl~ dem ktedi : Ş !dindeki neşriyat Fran· 

"Fr:ıtosa •le harp edecek sada alaka ile takip· edilmiş 
olursak ilk hafta zarfmda tir. ····-
Frankistler biı ngı ız 

Bar elon, 19 (R dyo) -
Dün g ce ltalyan \i c Alman 

tayyareleri, ş hre yuzlercc 
ombal r atmı rdır. Şehrin 

merkezine abl n bombalar
dan şehir harap olmuştur. 

T .. yyarel r y ngın bomba· 
rı d -..tmışlardır. 

Dört yüz ki'1i ölmüştür. 
Paris, 19 (Radyo) - Ge .. 

n ral Var lacın kumanda· 

a ldu 
gcmısi da a batırdılar 

: sın da ki kıtaat, V nlansiya 
civa ına kad r ilerlemişlerdir. 

P ri'J, 19 (Radyo) - ~ıan· 
ki Uer, sekiz ta ynre ile A· 
likante limanını bombardı· 
man etm1şler ve Stanley a
dındaki lngiliz vapurunu, 
b tırmışlardır. Vapurda bu
lunan uluslar sosyetesi eks
perlerinden iki kişi ile mü· 
rettebatsn bir kısmı kurtul· 
muştur. 

•• • 
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iki A;man seyy hı geliyor 
iki gece kılayorJar. Bergama 
har helerini görmek üzere 
otelden ayrıl caklardır. He· 
sap görmek istiyorlar fakat 
onlmrın dilinden bilen birini 
bulmak imkansızdır. 

Garson bu mısafirlerin ko· 
lundan tutmak suretile otel· 

Bu hadiseyi gördük ten son 
ra herşeyi muvaff akiyetle 
başaran sayın "Behçet Uz,, 
dan bu garson bozmalarını 
selameti memleket namına 

bir disiplin altına alacağını 
beklemek bakkımizdir. 

M. Z. ÇlFT 
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lzmir - vrupa Otomobil Tu
runa· Çıkan 81r Grup 

Turing kulüp reisi ve iş 

bankası müdürü bay Haki· 
nin riyasetinde beş otomo· 

bilden mürekkep bir gurup 
lzmirdıen Avrupa otomobil 

turuna çıkmışlardır. lzmir
Av:upa otomobil turuna 

• 
Kreysler markalı beı oto· 
mobiJ iştirak etmiştir. 

Bu seyahatten maksat 
Turing kulüp lzınir şub si-

nin faali yetini genişletmek 

ve otomobille seyahat mü· 

nasebetlerini takviye etmek
tir. 

Geçen hafta hmirdeQ hı· 
reket ed n beş makine doğ· 
ru ltalyaya gitmiştir. O a
dan Fransa. lsviçre, Belçika, 
Holl.snda, logiltere. Dönüşte 

de Şimal memleketleriyle 
Almanyaya uğnyacak ve 
Balkan merkezlerine de uğ· 
rayarak lzmire dönecektir. 

Bu muazzam Avrupa oto· 
mobil turu büyük bir alaka 
uyandırmışhr. lzmirden ha
reket eden otomobil kafılesi 

halen Niste bulunmaktad11. 
Yirmi beş günlük Avrupa 
turu esnasında Turing ve 
otomobil kulubü İzmir şııbe· 
si reisi bay Haki, her gittik
leri yerde temaslar yapacak 
ve uğrad•klan şehirlerdeki 
Turing kuıüplerden birer 
sertıfı ka alaca ktar. 

KafHeye bay H i. en 

başka, Avoi Mesen:tçi, Dr. 
Demir Ali ve Alı Hc1ydar 
Albayrak ta dahildir. ------------

H zreti 
• • e Si ı 

ö 
Ver 

ere İ k Adalet 
n Tük H kanı 
oo~~~--~--~---

Yakınd,l «Halkın S si»nde ~ u nıühim ve 
tarihi yazıyı sabırsızhlda bekleyiniz 

00!')()00000000000000COOOOOUOOOoOOOCKJOOOOC>0CK>ÇICODOC>OOOOOOO 

i • z • 
ır Diye 

Kocasıı dan Ayrılnıak 
Ist vl n l{ad n 

Parislı bir kadın çok sev· 

diği kocasından ayulmak 

için mahkemeye müracaat 

etmiştir. İstida!ında şöyle 
demektedir : 

is 
tt ... "!' 1 ... r 

De.u;ıb ... nk tugüulerde ge

lecek olan yeni vapurlar do·. 

la} i ılc lı ir ve cİ':aı ı:::ıda 

mevcud iskeleleri tamir et-

tirmeğe karar vermiştir. Mer
zifonda yeaiden yapılacak 

iskele (7455) liraya eksilt· 
meye verilmiştir. 

•••• .. ••uımn•••••••• 

azotlar 
nmyor 

lzm.rde satılmakta olan 

Asr! bir şekilde yaptırılan 
göçm~D evleri bittikce sa· 
hiplerine teslim edilmektedir. 
Göçmenler teslim aldıkları 
yuvalarına sevine, sevine 
girmekte ve Cumhur bükfı
metimize dua etmektedirler. 
Evlerini çiçeklerle süslemek
tedirler. 

• 

- Kocam ikiz doğmuş· 

tur ve kardeşinin de bizimle 

birlikte yaşam sını istiyor. 

Halbuki iki kardeş birbirle

rin o kadar çok beuzem~k· 
tedirler ki, hangisinin ko· 

cum olduğunda şaşırıyorum. 
Bu yıl Karşıyak Feviipa· Üstelik, bir derdim olsa 

şa okulunun A. ve 8. şube-

mazotların yanmadığından 

şikayet eden çoktur. Aid ol
duğu makam bu işe el koy
muştur. 

Kim Öl 

Baştarafı 1 incide !erinden 105 öğrenci mezun hangisine söyliycceğimi bile-

millet p - çok istifadeler te- olmuştur. iki şubeden anc k m;yorum. Ekseriya kainbira· 
min etmiş buluoacnktır. 4 çocuk muvaffak olmadı· derim çıkıyor. Hem, kainbi· 

ğına göı e bu okul iyi bir d · · b" ·ı· · Seferihisarın Sığacıktaki ra erımın ır sevgı ısı var. 
raddımarı vermiş demektir. 

B"'lçovalı Şerbetl"ı· og~ lu harabeleri ziyJıret edilecek 8 11 . B S 1 1 ikide birde bize geliyor ve 
... y aş mua ım . ü eyman a 

Hayırlı 

Yolculuklar Zeki Akgöz lociraltındaki bir şekle sokulacak, Mene· öğretmenleıini tebrik ederiz. ben şüphe ve tereddüdde 

bahçesinde ölü olarak bulun· menin Aliağ plajı modern efı· H ıı·d kalıyorum : Karşıyaka Cumhuriyet oku 
muştur. Zekiuin sol memesi bir hale konacak, Çandarlı - Acaba onunla tenha lunun kıymetli baş öğretme· 
üzerinde kurşun yarası var· kalesinin tarihi kıymeti göz Ankara, 20 ( Hususi ) - tenha köşelere çekilerek se- ni B. lsmail ve daha birçok 
dır. Hadise tahkik tına ad· önüue alınmış ve islahı proğ- Yilzell liklerden Refik Halid vişen kocam mı yoksa kar öğretmenlerin dün bava teb· 
liye vaziyet etmiş ve Zekinin rama konulmuştur. lzmirde Antakyadan buraya gelmiş· deşi mi diye içimi kurd yi· dili için lzmir vapurile Istaa-
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